


































































































Apêndices



APÊNDICE A Simulação do Prédio UAC

A.1 Sala I9

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: I9.

Figura 18: (a) Representação 3D da sala I9, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.2 Sala I8

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: I8.

Figura 19: (a) Representação 3D da sala I8, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit



A.3 Sala I7

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: I7.

.

Figura 20: (a) Representação 3D da sala I7, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.4 Sala I3

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: I3.

Figura 21: (a) Representação 3D da sala I3, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.5 Sala I10

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: I10.

Figura 22: (a) Representação 3D da sala I10, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.6 Sala I10 Interna

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: I10 
interna.

Figura 23: (a) Representação 3D da sala I10 interna, (b) resultado da simulação inicial e 
(c) resultado da simulação do retrofit.



A.7 Sala Secretaria

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: 
Secretaria.

Figura 24: (a) Representação 3D da secretaria, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.8 Biblioteca

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: 
Biblioteca.

Figura 25: (a) Representação 3D da biblioteca, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.9 Biblioteca interna

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: 
Biblioteca interna.

Figura 26: (a) Representação 3D da sala interna da biblioteca, (b) resultado da simulação 
inicial e (c) resultado da simulação do retrofit.



A.10 Sala S9

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: S9.

Figura 27: (a) Representação 3D da sala S9, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.11 Sala S8

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: S8.

Figura 28: (a) Representação 3D da sala S8, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.12 Sala S7

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: S7.

Figura 29: (a) Representação 3D da sala S7, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.13 Sala S5

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: S5.

Figura 30: (a) Representação 3D da sala S5, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.14 Sala S4

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: S4.

Figura 31: (a) Representação 3D da sala S4, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



A.15 Sala S10

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: S10.

Figura 32: (a) Representação 3D da sala S10, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



APÊNDICE B Simulação do Prédio UED

B.1 Direção

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: 
direção.

Figura 33: (a) Representação 3D da direção, (b) resultado da simulação inicial e (c) 
resultado da simulação do retrofit.



B.2 Sala de Reunião

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação da sala: de 
reunião.

Figura 34: (a) Representação 3D da sala de reunião, (b) resultado da simulação inicial e 
(c) resultado da simulação do retrofit.



B.3 Laboratório de Química

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação do laboratório: 
Química.

Figura 35: (a) Representação 3D do laboratório de química, (b) resultado da simulação 
inicial e (c) resultado da simulação do retrofit.



B.4 Laboratório de Análise Instrumental

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação do laboratório: 
análise instrumental.

Figura 36: (a) Representação 3D do laboratório de análise instrumental, (b) resultado da 
simulação inicial e (c) resultado da simulação do retrofit.



B.5 Laboratório de Física - 1

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação do laboratório: 
física - 1.

Figura 37: (a) Representação 3D do laboratório de física - 1, (b) resultado da simulação 
inicial e (c) resultado da simulação do retrofit.



B.6 Laboratório de Física - 2

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação do laboratório: 
física - 2.

Figura 38: (a) Representação 3D do laboratório de física - 2, (b) resultado da simulação 
inicial e (c) resultado da simulação do retrofit.



APÊNDICE C Simulação Sem Luz Natural

C.1 Laboratório de Química

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação com e sem luz 
natural do laboratório: química.

Figura 38: (a) Resultado da simulação com luz natural no laboratório de química e (b) 
resultado da simulação da simulação sem luz natural.



C.2 Laboratório de Análise Instrumental

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação com e sem luz 
natural do laboratório: análise instrumental.

Figura 38: (a) Resultado da simulação com luz natural no laboratório de análise 
instrumental e (b) resultado da simulação da simulação sem luz natural.



C.3 Direção

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação com e sem luz 
natural da sala: direção.

Figura 38: (a) Resultado da simulação com luz natural na sala da direção e (b) resultado 
da simulação da simulação sem luz natural.



C.4 Sala de Reunião

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação com e sem luz 
natural da sala: de reunião.

Figura 38: (a) Resultado da simulação com luz natural na sala de reunião e (b) resultado 
da simulação da simulação sem luz natural.



C.5 Laboratório de Materiais

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação com e sem luz 
natural do laboratório: materiais.

Figura 38: (a) Resultado da simulação com luz natural na sala de reunião e (b) resultado 
da simulação da simulação sem luz natural.



C.6 Laboratório de Eletricidade

Comparação dos resultados da análise de qualidade de iluminação com e sem luz 
natural do laboratório: eletricidade.

Figura 38: (a) Resultado da simulação com luz natural na sala de reunião e (b) resultado 
da simulação da simulação sem luz natural.


